
إن يقال ولهذا الباقين هم نوح نسل الله جعل نسله أي ؟ ذريته من ذريته
آد م الول وال ب للبشححرية الثححاني ال ب هححو والسححل م الصححل ة عليححه نوحححا
ينحصححروا لم البشر لن البشرية أبو يقال ول النبياء أبو إبراهيم إن ويقال

كما ذريته من كلهم بعده من النبياء لن النبياء أبو لكنه إبراهيم ذرية في
) فما) والكتاب النبوة ذريتهما في (( وجعلناسبق فيما تعالى قال
مححن النبيححاء مححن إبراهيححم بعححد ومححا نوح ذرية من النبياء من إبراهيم قبل
هتتم ذريتتته (( وجعلنا نححوح ذريححة مححن إبراهيححم لن وإبراهيم نوح ذرية

" السل م عليه نسله من كلهم " فالناس المؤلف ) قال) الباقين
قحال آد م نسححل محن نسحله من فليسوا قبله أما نسله من بعده الناس كل

وفتتارس العتترب أبتتو وهتتو ستتا م أول د ةثلةثتتة لتته  وكان" المؤلف
والختتزر التتترك أبتتو ويتتافث الستتو دان أبتتو وهتتو وحا م والرو م
أن المحؤرخين عنحد المشحهور هحو " هححذا هنالك وما ومأجوج ويأجوج

صحححيحة بسححنة هححذا يأتي لم لكن ويافث وحا م ةثلةثة: سا م كانوا نوح ذرية
ذلححك علححى يححدل مححا القرآن في يأت ولم وسلم عليه الله صلى النبي عن

فيحتححاج التقسححيم هذا وأما ذريته من نوح بعد الناس أن نقول أن فالولى
اللححه صححلى رسوله سنة من ول الله كتا ب من دليل هناك وليس دليل إلى

ل السححابقة المححم أن ذكححر وتعححالى سححبحانه واللححه ذلححك على وسلم عليه
نبتتأ يتتأتهم (( ألم  إبراهيححم سححور ة فححي ؟ آيححة أي فححي اللححه إل يعلمهم
ل بعتتدهم متتن والتتذين وةثمتتو د وعا د نوح قو م قبلهم من الذين

وتعححالى سححبحانه هححو إل بهححم أحد علم الله نفى ) فإذا) الله إل يعلمهم
إلححى فنرجححع غيححره مححن ل وتعالى سبحانه الله من علمهم يتلقى أن وجب

إذا الماضححية المححم أحححوال من المؤرخين كتب في فما هذا وعلى الوحي
ا فحإنه والسنة الكتا ب من دليل عليه يقم لم ه نجحز م ل فيحه يتوقحف مم ب

ونحححن فيهححم يتوقف ممن لنوح البناء الثلةثة فهؤلء إسرائيل بني كحديث
دل بما نؤمن أن المهم ةثلةثين أو ةثلةثة أولده من الباقون يكون أن يهمنا ل

معحه آمححن ومحن طيحب بقحوا الحذين هححم نوح ذرية أن وهو الله كتا ب عليه
الجحائز ومحن أعلحم فالله تبق لم لكن ذرية لهم يكون قد ؟ ذرية لهم ليس

لححه يكححون أن الجائز ومن نسله ينقطع ةثم ابن وابن ابن للنسان يكون أن
هححو نسححله بقححي الذي لكن نعلم فل نسله ينقطع ةثم خمسة الى وبنت ابن
 الباقين هم ذريته نوح
تركنححا يقل ولم عليه تركنا عليه )) أبقينا الرخرين في عليه وتركنا(( 
الجححر حححرف يناسححب معنححى مضححمنة تركنححا أن إلححى إشححار ة عليه تركنا له
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لهححم أبقينححا )) يعنححى الرخرين في عليه وتركنا((  يقول ننتبه المذكور
عليتته تركنتتا((  قححال بححل الخرين في لهم تركنا يقل لم أقول حسنا ةثناء
والمعنححى لعلححى مناسححب معنححى تركنححا يضححمن أن )) فلبد الرخرين في

وهححو الخريححن فححي متروكححا ةثنححاء عليه أةثنينا يعني الثناء هو لعلى المناسب
قححال الثنححاء أفضححل مححن ةثنححاء عليححه أةثنححى وتعححالى سححبحانه الله فإن كذلك

أعظححم ةثناء ) هذا) شكورا عبدا كان إنه نوح مع حملنا من (( ذرية
يصححف وجححل عححز اللححه أن الفخر من يكون ما وأشرف الثناء من يكون ما

قائمححا ) يعنححي) شتتكورا عبتتدا كتتان (( إنه يقححول آد م بنححي مححن واحححد
ةثنححاء عليححه اللححه أبقححى إذن والسححل م الصل ة عليه بالشكر وقائما بالعبودية

الكتححا ب هححذا لن القيامححة يححو م إلححى بححل المم آخر إلى الخرين في حسنا
فيححه والقححرآن الساعة قيا م قر ب عند وجل عز الله يرفعه أن إلى سيبقى

 نوح على الثناء
الرخرين)) من (( في حسنا ةثناء عليه )) أبقينا عليه تركنا" (( 

أن الكريمححة اليححة مححن "  والظححاهرالقيامة يو م إلى والمم النبياء
الحسححن بالثناء نوح فيهم يذكر كان نوح بعد من جاءوا الذين النبياء جميع

أةثنححى بمحا والسححل م الصححل ة عليه نوحا يطرون والمم كلهم النبياء فتكون
 الكتب كل في مذكور لنه عليه به الله

أجححل مححن ونكححر مبتححدأ )) سححل م العالمين في نوح على سل م((  
فححي نححوح علححى سل م الله من ؟ ممن سل م لنه عظيم سل م أي التعظيم
وحححل فيححه تقدح التي القوادح من سلمه الله أن معناه الثناء هذا العالمين

له الله فجمع وتعالى سبحانه الله من الثناء البشر من القوادح هذه محل
نقححول ولهححذا فيححه يقدح مما تسليمه أو سلمته وبين الثناء بين أمرين بين

التي القوادح من يضيره ما كل من سلمه الله أن أي تسليم بمعنى سل م
 آد م بني من فيه تقدح

نوح بعد من هنا بالعالمين ))  المراد العالمين في نوح على سل م(( 
تعححالى قححال الخححاص به يراد عاما فيكون هذا وعلى يظهر فيما قبله من ل

فححإن التعظيححم بها المراد ) إنا.. ولكن) المحسنين نجزي كذلك (( إنا
الجمححع علححى يححدل بمححا اسححمه ذكححر إذا ولكنححه وتعححالى سححبحانه واحد الله

المحسححنين نجححزي الجححزاء هححذا مثل أي كذلك التعظيم ؟ ايش به فالمراد
عليححه نححوح جزى كما يجزيه وتعالى سبحانه الله فإن أحسن من كل يعني

الخريححن فححي عليححه تححرك بما بأمرين نوحا الله جزى وقد والسل م الصل ة
في محسنا وجل عز بالله مؤمنا كان من فكذلك العالمين في سلمه وبما
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تجححدون ولححذلك نوحححا جححزى كما يجزيه تعالى الله فإن عباده وإلى عبادته
وألسححنتهم النححاس قلححو ب في وضع تعالى الله أن تجدون المسلمين أئمة
واحححد كححل لن فيهححم يقدح من الناس من أن من الرغم على عليهم الثناء

لكتتل جعلنتتا (( وكذلك الشححر أهححل مححن واجد فيه يقدح الخير أهل من
لححه فإن نبي بهدي تمسك من كل ) وكذلك) المجرمين من عدوا نبي
المؤمن لهذا وتعالى سبحانه الله يقيض لكن شك بل المجرمين من عدوا
كتتذلك (( إنا قال ولهذا القدح هذا يدافع ومن بالثناء القدح هذا يبدل من

 أحسنوا ) الذين) المحسنين نجزي
إلححى وإحسححان اللححه عبححاد ة فححي : إحسححان قسمين إلى ينقسم والحسان

النحبي تفسحير محن بأحسححن نفسححره ل الله عباد ة في فالحسان الله عباد
تتتراه كأنك الله تعبد أن ( الحسان قال حيث وسلم عليه الله صلى
( أن ؟ الحححديث هححذا مححن فهمتم ) ماذا) يراك فإنه تراه تكن لم فإن
؟ تفهححم ) مححاذا يتتراك فتتإنه تراه تكن لم فإن تراه كأنك الله تعبد
الثاني القسم في والعباد ة طلب عباد ة الول القسم في العباد ة أن نفهم
القسححم فححي العبححاد ة طيححب معلححو م هححو مححا الله هداية معلو م هر ب عباد ة
إليحه تشححتاق وتعالى سبحانه الله أن ومعلو م تراه كأنك طلب عباد ة الول

إلححى محبححوبه إلححى ليصل العباد ة في يلح فإنه يراه كأنه كان فإذا النفوس
وهححي الدرجححة هححذه إلى تصل لم إن يعني تراه تكن لم فإن وجل عز الله

وهححذا منححه وخححوف هححر ب عبححاد ة فاعبده يراك فإنه والطلب الرغبة عباد ة
فالمرتبححة طمعححا يعبححده والول منححه خوفححا اللححه يعبد هذا لن كالول ليس

وسححلم عليححه الله صلى النبي جعلها ولهذا الثانية المرتبة من أكمل الولى
فتتإنه تتتراه كأنتتك وتعبده تراه تكن لم ( إن قال الثانية الدرجة في

اللححه عباد ة في الحسان هذا معصيته في تقع أو تخالفه أن ) فإياك يراك
والبححدن بالمححال إليهححم المعححروف بححذل فهححو اللححه عبححاد إلححى الحسان أما

بححذل الححوجه وطلقححة الذى وكححف النححدى بححذل هو قال وبعضهم والجوارح
طلقححة بفعلححك ول بقولححك ل أحححدا تؤذي أل الذى كف العطاء يعني الندي
لقي إذا كان مهما النسان لن مكفهر عابس بوجه الناس تقابل أل الوجه
سححبحانه اللححه إن بححل إليهححم محسححنا فليححس مكفهححر عححابس بححوجه الناس
حصححل حيححن الخلق أفضل وهو وسلم عليه الله صلى النبي عاتب وتعالى

عليححه اللححه صححلى الرسححول أن مححع مكتححو م أ م بن الله عبد مع حصل ما له
اللتته عبد ذلك في تعالى الله فقال منه اجتهادا حصل ما له حصل وسلم

 قال ذا ما
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)) وتولى  (( عبسالطالب:
يزكى لعله يدريك وما العمى جاءه أن وتولى  (( عبس: الشيخ

ومتتا تصتتدى لتته فأنت استغنى من أما الذكرى فتنفعه يذكر أو
عنتته فتتأنت يخشتتى وهتتو يسعى جاءك من وأما يزكى أل عليك
بححدأها بححأن وجححل عححز اللححه خففها ذلك مع لكنها عظيمة ) كلمات) تلهى
الرسححول عححن ل آخحر شحخص عن يتحدث كأنما عبس فقال الغيبة بضمير

بصححيغة المخاطبححة بححأن كححثيرا علينححا مر كما لنه وتوليت عبست يقل ولم
الغيبة بضمير التحدث من وأشد أعظم الخطا ب

وطلقححة الذى وكححف النححدى ببححذل يكححون العبححاد إلى الحسان أن المهم 
فيهححم المعححروف بحذل العبححاد إلححى الحسححان بححأن فقححل شححئت وإن الوجه
فححإذا هذا ومع تخدمهم أن بالبدن فظاهر بالمال أما والجاه والبدن بالمال
عليححه اللححه صححلى الرسححول قححال كما مأجور فأنت وأعنته النسان خدمت
تعينتته أو عليهتتا فتحملتته  دابتتته علتتى الرجل ( وتعين في وسلم
طلقححة البححدني البححذل  ومححن) صدقة عليها متاعه له ترفع أو عليها
الثححالث بالبحدن تتعلحق لنها بالبدني المعروف البذل من أنها شك ل الوجه

ولححك لهححم الخيححر فيه فيما والشفاعة بالتوسط الناس تنفع بأن الجاه قلنا
. نعم

عليها لهم إن ةثم البطون منها فمالئون منها لكلون (( فإنهم
)  ) الجحيم للى مرجعهم إن ةثم حميم من لشوبا

النححار أهححل أعنححي هححؤلء أن بيحان بعححدها ومححا الكريمة الية هذه فوائد من
مرجعهتم إن (( ةثتم لقححوله النححار مححن يخرجوا أن يمكن ل بالله والعياذ
) ) الجحيم للى
وهححذا النهحائي المرجحع لنهحا النححار تأبيحد يفيححد ظاهرهححا أن فوائححدها ومحن

القححول هححو مؤبد ة النار أن اعني القول وهذا سواه هناك ليس أنه يقتضي
ةثلةثححة فححي التأبيححد ذكر تعالى الله أن وذلك سواه اعتقاد يجوز ول المتعين
سححور ة وفححي الحححزا ب سححور ة وفي النساء سور ة في القرآن من مواضع

ليغفتتر اللتته يكتتن (( لم وجححل عز الله يقول النساء سور ة ففي الجن
)) أبتتدا فيهتتا رخالتتدين جهنم طريق إل طريقا ليهديهم ول لهم
تعالى الله يقول الحزا ب سور ة وفي

)) أبدا فيها رخالدين سعيرا لهم وأعد الكافرين لعن الله (( إن 
جهنتتم نتتار لتته فتتإن ورسوله الله يعص (( ومن الجن سور ة وفي

الغيححب عححالم مححن الثلث اليححات هححذه ) وبعححد) أبتتدا فيهتتا رخالتتدين
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خالححدا السححاكن كححان فححإذا بمححدلولها القول عن العدول يجوز ل والشاهد ة
فنححاؤه يمكححن ل مؤبححدا أي كححذلك المسححكون يكححون أن لححز م مؤبححدا خلودا

علححق وقححد جححدا ضعيف قوله النار فناء بوجو ب أو النار فناء بجواز والقول
ذكححر حيححث العليححل شححفاء كتححابه فححي القيححم ابححن علححى اللححه رحمه شيخنا

واسححتغر ب جدا ضعيف قول بأنه هذا على علق السلف بعض عن الخلف
ولكححن للقححرآن منححاف قححول لنه الله رحمه القيم ابن مثل من هذا يقع أن

 كبو ة جواد لكل
بححأن ويؤملححون يمنححون هححؤلء أن إلححى الشححار ة الكريمححة اليححة فوائد ومن

 لقوله فيها يرجعون ولكن النار من يخرجوا
أن التفسححير أةثنححاء في ذكرنا ) وقد) الجحيم للى مرجعهم إن (( ةثم

عححذابا وأشححد عليححه وقعححا أشد يكون يعاد  ةثم يخرج أن يمنى النسان كون
 وألما
آةثتتارهم علتتى فهم ضالين آباءهم ألفوا (( إنهم تعالى قوله وفي

الضححلل علححى آبححاءهم اتبعوا المكذبين هؤلء أن الفوائد ) من) يهرعون
مثلهم فضلوا))  ضالين آباءهم ألفوا((  فقوله

ذكر تعالى الله لن للحق المخالف التقليد ذ م إلى الشار ة فوائدها ومن 
ويححدعوا يتبعححوهم ةثححم ضححالين آباءهم يجدوا أن لهم وتوبيخا بهم تنديدا هذا

يتمكححن ل النسان أن بحيث للضرور ة التقليد كان فإذا طيب الحق طريق
للضرور ة التقليد يجوز فهنا الستدلل طريق عن الحكم إلى الوصول من

) ولححم) تعلمون ل كنتم إن الذكر أهل (( فاسألوا تعالى الله لقول
ن لن تعلمحون ل كنتحم إن والسحنة القحرآن من فاستنبطوا يقل علحم ل م

الدلححة مححن الحكححا م استنباط حاول ولو بنفسه يستنبط أن يمكن ل عنده
الححذي فالنسحان عشحواء خبط ويتخبط يضل فسوف علم عنده ليس وهو

وهححذا الجتهححاد فرضححه علححم عنححده والححذي التقليححد فرضه علم عنده ليس
يشددون من وبين التقليد على النكار في يشددون من بين وسط القول

 للضرور ة التقليد فيكون نعم المجتهدين على النكار في
(( قوله أن الظاهر لن الجداد على الباء إطلق الكريمة الية فوائد ومن

ولححو الجححد علححى ال ب وإطلق العلى وال ب الدنى ال ب )) يشمل آباءهم
أبيكتتم (( ملتتة تعححالى اللححه قححال والسححنة الكتححا ب فححي معححروف بعيححدا

 بعيد جد أنه مع أبا إبراهيم الله ) فسمى) إبراهيم
مطلقحا الخححو ة يسحقط الجحد بأن القول ترجيح القاعد ة هذه على ويتفرع

الراجححح القول وهو الميراث با ب في ل م أ م ل ب أ م أشقاء كانوا سواء أي
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أو أشقاء كانوا ولو الخو ة يسقط فإنه ال ب جهة من وهو وجد إذا الجد أن
وروي عنححه اللححه رضححي الصديق بكر أبو قول هو القول وهذا أ ب لنه ل ب
ابحن السحل م شحيخ واختيحار حنيفحة أبو مذهب وهو صحابيا عشر ةثلةثة عن

أتححوا بححالتوريث القححائلين أن ذلححك ووجححه المتعين الراجح القول وهو تيمية
سححنة وفححي اللححه كتححا ب في تبين أن لوجب الشرع هي كانت لو بتفصيلت

أصحححا ب  من يكن لم إذا الجد يقولون لنهم والسل م الصل ة عليه رسوله
فححإنه فححرض صححاحب معححه كححان وإذا والمقاسححمة الثلث بين يخير الفرض

هححذا لكححم أيحن محن فنقحول والمقاسحمة البحاقي وةثلححث السدس بين يخير
والسححنة الكتححا ب في يكون أن لوجب شرعا كان لو التقسيم هذا التقسيم

فححال م بينا واضحا تقسيما الفروض أصحا ب قسم وتعالى سبحانه الله لن
مطلقححا والخححوات أ م مححن والخححو ة والخححوات الخو ة وكذلك أحوالها ذكر

فححإن فححرض صححاحب يكححن لححم إذا الجد أن لكم أين من التقسيم هذا فأين
أو السدس ميراةثه فإن فرض صاحب كان وإذا المقاسمة أو الثلث ميراةثه

الفرائححض في الله شاء إن سيأتينا هذا أن المهم المقاسمة أو الباقي ةثلث
)) (( آباءهم لقوله هنا لهذا تعرضنا لكنا هذا من بأوسع

يهرعححون كححانوا حيث المقلدين هؤلء عمل قبح الكريمة الية فوائد ومن 
علححى فيتفححرع أعقابهم على ينكصون فإنهم الحق في أما آبائهم آةثار على
إليححه أسححرعوا لهوائهم موافقا الحق جاء إذا الذين الناس هؤلء خطر هذا
شححبه فيححه وهححؤلء فيححه يتباطأون وصاروا عنه نكصوا موافق غير كان وإذا
)) متتذعنين إليتته يتتأتوا الحتتق لهم يكن (( وإن تعالى الله قول من
وحاولوا نكصوا عليهم الحق كان وإذا مذعنين إليه أتوا لهم الحق كان فإذا
 طيب أهواءهم لتوافق النصوص أعناق يلووا أن

أن على ) دليل) الولين أكثر قبلهم ضل (( ولقد تعالى قوله وفي 
الرسول ( أن علينححا مححر وقححد كذلك وهو أكثرهم ضل قد السابقة المم
ومعتته والنتتبي الرهتتط ومعتته النبي رأي وسلم عليه الله صلى

) أحد معه وليس والنبي والرجلن الرجل
للححذين المماةثححل بححذكر وسححلم عليه الله صلى النبي تسلية فوائدها ومن 

غيره بمصائب ويتأسى يتسلى النسان لن كذبوه
ويسححلم عليححه اللححه  صححلى برسوله وجبل عز الله عناية الية فوائد ومن 

النسححان سححرور لن بهححا يسححليه كححان مححا المثلة من له يضر ب كان حيث
إليه يدعوا لما واندفاعا قو ة ويزيده المر عليه يهون بغيره
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وسححلم عليححه الله صلى الله لرسول المكذبين هؤلء تهديد فوائدها ومن 
(( ولقد تعححالى قححوله وفححي السححابقة المححم أصححا ب مححا مثل يصيبهم أن

كححل على الحجة أقا م تعالى الله أن على ) دليل) منذرين فيهم أرسنا
تعححالى قوله ذلك ويؤيد منذرين الولين في أي فيهم أرسلنا ولقد قال أمة

الحجة عليها قامت القرى ) فكل) نذير فيها رخل إل قرية من ((وإن
لححم لنححه عليححه حجححة فل الرسححالة تبلغه لم من أن أيضا الية من ويستفاد

نقححول والخححر ة الححدنيا في حكمه يكون ماذا ولكن كذلك وهو النذار يبلغه
فهححو باليهودية يتدين كان فإن به ويتدين به يتعبد بما فيحكم الدنيا في أما

أو مجوسححي فهححو بالمجوسححية أو نصححراني فهححو بالنصححرانية أو يهححودي
أحكححا م عليححه نجححري ل أننححا يعنححي الححدنيا فححي هذا شيوعي فهو بالشيوعية
فحكمححه الخححر ة فححي أما السل م بغير يدين لنه الحال هذا في المسلمين

يمتحنهححم وتعالى سبحانه الله أن هذا في القوال وأصح وجل عز الله إلى
هححذه نعيد إذا النار دخل عصى ومن الجنة دخل منهم أطاع فمن يشاء بما

به يدين ما حكم حكمه ؟ الدنيا في الرسالة تبلغه لم من حكم ما المسألة
اللححه يقيم وجل عز الله إلى فأمره الخر ة في أما الظاهر إل لنا ليس لننا
النار دخل عصى وإذ الجنة دخل أطاع فإذا يشاء بما القيامة امتحانايو م له

ينقطححع التكليححف أن تقولون ألستم تكليف الخر ة في وهل قائل قال فإذا
(( يو م وجححل عححز اللححه قححال تكليححف الخححر ة فححي نعم فالجوا ب بالموت

)) يستتتطيعون فل الستتجو د إلتتى ويتتدعون ستتاق عتتن يكشتتف
 نعم تكليف السجود إلى ودعوتهم

يناسححب مححا يححذكر أن الخطححا ب فححي ينبغححي أنححه الكريمححة الية فوائد ومن
على هنا اقتصر أنه وجهه حذفه في الفصاحة تكون ما يحذف وأن المقا م

حححالهم والسححل م الصل ة عليهم الرسل أن مع للرسل بالنسبة النذار ذكر
لئل ومنتذرين مبشترين (( رسل تعححالى اللححه قححال والتبشححير النذار
)) الرسل بعد حجة الله على للناس يكون

لححم حيححث بححالخلق وتعححالى سححبحانه الله رحمة الكريمة الية فوائد ومن 
إليهححم أرسححل أنه وجهه ما وجل عز لربهم تعبدهم في عقولهم إلى يكلهم

وافعلححوا ربكححم واعبححدوا واسححجدوا اركعححوا يقححول أن مجرد وليس الرسل
فعل على لهم حافزا ذلك ليكون والتبشير بالنذار دعوته قرن بل ل الخير

النواهي واجتنا ب الوامر
)) المنتتذرين عاقبتتة كتتان كيتتف (( فانظر تعالى قوله فوائد ومن 

عححواقب فححي وكححذلك المكححذبين عححواقب فححي النظححر إلححى العاقححل تنححبيه
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ال في بالنظر مأمور النسان فإن المجرمين نظحر فحإذا وهحؤلء هحؤلء ح
إلححى نظححر وإذا منهححم صححار حميححد ة عححواقب وأنهححا المجيححبين عححواقب في

كيتتف (( فانظر تعالى قال لذا عنهم ابتعد منهم حذر المكذبين عواقب
) ) المكذبين عاقبة كان
الحجححة قيا م بعد إل الذنب على يعاقب ل الله أن الكريمة الية فوائد ومن

 العاقبة فكانت أنذروا )) فهم المنذرين عاقبة((  لقوله
إلححى ينظححر أن للنححاظر ينبغححي أنححه إلححى الشححار ة الكريمة الية فوائد ومن

عححز اللححه حكمة وليعرف وجه من تصوره في أعظم لتكون العقوبة كيفية
هححذه لبيححان المريححن هححذين إلححى فينظححر للذنب العقوبة مناسبة في وجل

 المنذرين عاقبة كان كيف فانظر للذنب مناسبتها ولبيان وشدتها العقوبة
أن إلححى ) إشححار ة) المخلصتتين اللتته عبا د (( إل تعححالى قححوله وفححي 

إلححى لهححم الله وإخلص هم إخلصهم متلزمان وهما المخلص أو المخلص
) فححإن) المخلصتتين اللتته عبا د (( إل الستثناء وجهه النجا ة عاقبته أن

 حميد ة وعاقبتهم النجا ة عاقبتهم هؤلء
لينجو العباد هؤلء من يكون أن على النسان حث فوائدها ومن

)) المخلصتتين اللتته عبا د (( إل لقوله الخلص فضيلة فوائدها ومن 
الله ليعبدوا إل أمروا (( وما به أمرنا الذي هو تعلمون كما والخلص

)) التتدين لتته مخلصتتين اللتته (( فتتا دعوا) ) التتدين لتته مخلصتتين
هححو علينححا مححر كما والخلص ) طيب) الدين له مخلصا الله (( فاعبد

 العباد ة في الشوائب جميع إزالة
بإضححافة ؟ لمححاذا المخلصححين هححؤلء تشححريف الكريمححة اليححة فوائححد ومححن

ولهححذا الشححرف ينال الله إلى يضاف ما أن شك ل فإنه الله إلى عبوديتهم
اللححه )) وشححرف بيتتتي وطهر((  فقححال إليححه بإضححافته بيتححه الله شرف

 إليه بإضافتها المساجد
اللححه صححلى النححبي ) وسححماها) الله مساجد منع ممن أظلم (( ومن

) اللتته بيتتوت متتن بيت في قو م اجتمع ( ما الله بيوت وسلم عليه
نعم للمضاف تشريف شك ل وهذا

أخلصهم حيث العباد هؤلء على الله نعمة بيان الكريمة الية فوائد ومن 
أليححس قائححل قال فإن طيب وجل عز الله إل مقصود لهم يكن فلم لنفسه
ويتمتعححون قصححدا ويشححربون قصححدا يححأكلون فهم مقصود لهم العباد هؤلء

فمححا اللححه سوى ما قصد قصدهم في دخل فقد قصدا وبالنساء بالمساكن
الكححل فححي فمثل القصححد بهححذا اللححه إلححى يتقربون أنهم الجوا ب ؟ الجوا ب
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هححذا يكححون أن يمكححن لكححن للضححرور ة ودفعححا شك بل تشهيا النسان يأكل
أمححر اللححه لن اللححه أمححر امتثححال بححه قصححد إذا : أول وجوه من عباد ة الكل
والشر ب بالكل

بمراعححا ة مححأمور النسححان لن بنيتححه وقيححا م صحته حفظ به قصد إذا ةثانيا 
اللححه صححلى النححبي  قححال) أنفسكم تقتلوا (( ول تعالى الله قال نفسه
السححتعانة بححذلك قصححدوا  إذا) حقتتا عليتتك لنفسك ( إن وسححلم عليه

كما مباشر ة إعانة معينا كان إذا ولسيما الله طاعة على والشر ب بالكل
 ) بركة السحور في فإن ( تسحروا  والسل م الصل ة عليه قوله في

أن عبححده مححن يحححب اللححه فححإن اللححه بنعححم التبسححط بححذلك قصد إذا الرابع
أشححرف ومححن بكرمححه النححاس يتبسححط أن يحب الكريم لن بنعمته يتبسط

لكححن كححذلك؟ اليححس ليكرمهححم الضححيوف بابه يطرق أن الكريم عند وقت
يكححون الثححاني لكححن نعححم موجود هو ما قال البا ب قرع إذا بالعكس البخيل

قصححد إذن بضححيافته وتبسححطوا النححاس جحاء إذا يفححرح للنححاس بححابه فتح قد
عححز اللححه إلححى قربة هذا أن شك ل بها والتبسط الله بنعمة التنعم النسان

اللحه اسحتغفر عليحه نعمتحه أةثحر يرى أن بنعمة أنعم إذا يحب الله لن وجل
.  عم

النححار أن الرواح حححادي كتححا ب فححي انححه الظححاهر القيححم ابن : قال الطالب
الححتي هححي الموحححدين عصححا ة نححار الموحححدين عصححا ة ونار الكفار نار ناران

ابن أن قول على يقضى التفصيل هذا أليس لتفنى الكفار نار أما ستفنى
؟ النار بفناء يقل لم القيم

هححي التي جهنم نار في الخلف العليل شفاء كتا ب في ذكر هو : ل الشيخ
لكافرين
؟ العليل شفاء في اطلقه ما تقييد هذا : اليس الطالب

أمامه. وجده الذي هذا على شيخنا تعليق على الكل م...هو : ما الشيخ 
وقد...الشرك فيها عمت بيئة في ولد ولكن الرسالة بلغته : الذيالطالب
؟... الصحيحة العقيد ة عندهم الذين وبين بينه عداو ة قلبه في غرسوا
علححى الحجححة أقححا م اللححه لن الحجححة عليححه قححامت قححد أنه : الظاهر الشيخ

يفهمون ل المشركين عوا م أو المشركين عامة أن مع المشركين
؟ ولكن مسلم : هو الطالب
ه قيحل إذا فمثل مشحرك مسحلم : لكنه الشيخ احب إلحى الحذها ب أن ل ص
شرك ودعائه القبر

 هذا يعرف ما : هو الطالب

9



فححي قولنححا إنمححا الحجة عليه تقم لم معناه هذا يعرف لم إن : أما الشيخ 
اللتته (( ا دعوا يقححول اللححه إن لححه وقيححل شححرك هذا له قيل يعرف رجل

ا دعتتوني ربكم وقال(  يقول الله إن له )) وقيل الدين له مخلصين
جهنم سيدرخلون عبا دتي عن يستكبرون الذين إن لكم استجب
لححه ويقححول الناس من رجل يأتيه أن مجرد أما اليات له )) بينت  دارخرين

عرفت. للحجة اقامة هذا في ليكون فقد شرك هذا ترى
هل السل م يعرفون ما فقط اسمه إل السل م من يعرفون ل...: الطالب

؟ اسل م في ان يعرفون فقط الحجة اقامة في كاف هذا
أو الحجة إقامة العذر هل العلماء خلف على تبنني المسألة : هذه الشيخ

المححدعو فهمها سواء الحجة قامت إذا يقول من العلماء فمن  الحجة فهم
تقححا م الحجححة يفهححم أن مححن لبد يقول من ومنهم له عذر فل يفهمها لم أو

هححذا فهحم محا ولكححن الهحدى إلحى يحدعو رسحول بعث إذا أما ويفهمها عليه
أرستلنا (( ومتا قححال تعححالى اللححه لن الحجة عليه تقو م ل فإنها الشيء

يشتتاء متتن اللتته فيضتتل لهم ليبين قومه بلسان إل رسول من
هححؤلء فححي النححاس ينقسححم ويعححرض يححبين أن ) بعححد) يشاء من ويهدي
هححل الواقححع فححي تأمححل إلححى تحتححاج والمسححألة ومهتححدي ضال إلى الرسل
عحن يبححث أن الحجحة عليحه قحامت اذا وعليحه الحجحة قيا م بمجرد يكتفى
لمحاذا -فيقححال أسححئلة في ما الوقت - انتهى... فرطت أنت فيقال المعنى

الحجححة عليححه قححامت اذا الرجححل أن يقححال أو ؟ مقصححر فححأنت تسححتفهم لم
لححم زمححن فححي مات إذا لسيما معذور فهذا مشوش وجه على لكن وبلغته
غححور لهححا مسححألة هححي حححال كححل على والستفسار البحث من فيه يتمكن
مراجعححة  المسححألة هذه في العلم أهل كلمات مراجعة إلى وتحتاج عظيم

مححن كححثير فيححه أن إذ فهمها إلى  الحاجة تدعو الحاضر وقتنا في لنها تامة
عرضا الحق لهم عرض أو الحق لهم بين يعني الوجه هذا على المسلمين
بدعححة عنححدهم نححاس فيححه مثل الن البححدع أهححل بيححن يوجححد كمححا مشوشححا
مشوش كثير ة بدع المعتزلة بدعة الشعرية بدعة الخوارج بدعة الرافضة

أن يظنححون النححاس مححن فكثير بالباطل الحق فيها ولبس فيها الناس على
فححي تححا م بحححث إلححى تحتاج فالمسألة وضللة بدعة على وهم معهم الحق

فححي المتحححررون العلمححاء لسيما العلم أهل كل م ومراجعة الموضوع هذا
ومححن الوهححا ب عبححد بححن محمححد والشيخ تيمية ابن السل م كشيخ أفكارهم
. أشبههم
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م م: الطالب لل للى  (( س حح لع لن ففي ننو فمي لل لعا لل ننا79( ا فإ لك )  فل لذ فزي لك لجتت لن
لن فني فس لح نم لل نه80( ا ننتت فإ لن )  لنتتا فمتت ف د لبا لن فع فني فم لؤ نمتت لل نم81( ا نةثتت لنتتا )  لق لر لغ لأ

لن فري لرخ لل نن82( ا فإ لو لن )  فه فم فت لع لم فشي فهي لرا لب لذ83( فلل فإ لء )  نه لجا نب حب لر لل لق فب
حم فلي لذ84( لس فإ لل )  فه لقا فبي فل

فه ل فم لو لق لذا لو لن لما ندو نب لع ككا85( لت لف فئ لأ كة )  لهتت فل آ
لن فه ن دو نل لن ال ندو فري لما86( نت لف لم )  نك نن بب لظ لر لن فب فمي لل لعتتا لل لر87( ا لظتت لن لف  (

كة لر لظ ف م ففي لن نجو نن لل88( ال لقا لف بني )  مم فإ فقي )..) )89( لس
سححبق الرجيم الشيطان من بالله أعوذ الرحيم الرحمن الله : بسم الشيخ

كتتان كيتتف (( فانظر تعححالى قححوله إلححى وصححلنا وأظن الفوائد بيان لنا
)؟) المنذرين عاقبة
...: الطالب

 )) نا دانا (( ولقد:  الشيخ 
آخححره ) إلى) المجيبون فلنعم نوح نا دانا (( ولقد وجل عز الله قال
الفوائد: من الية هذه في

فصححيح مححن هححذا وأن إليححه الحاجححة دعححت إذا بالقسححم الشيء تأكيد بيان 
وقد والل م بالقسم هذا أكد وتعالى سبحانه الله لن الكل م

اللححه دعححاء علححى وغيححره وسححلم عليححه الله صلى النبي حث فوائده ومن 
 أجابه بالدعاء عبده ناداه إذا الله وأن وتعالى سبحانه

فلنعتتم نتوح نا دانتا (( ولقد لقححوله اللححه سححمع إةثبححات فوائححدها ومححن
السمع بعد إل إجابة ) ول) المجيبون

ربه إلى بلجوئه وذلك والسل م الصل ة عليه نوح على الثناء فوائدها ومن 
 المضايق حلول عند

سححبحانه اللححه علححى ) الثنححاء) المجيبتتون (( فلنعم قححوله فوائححد ومححن
الجابححة على الثناء يستلز م المجيب على الثناء لن الجابة لكمال وتعالى
قححد وإحسان فضل إجابة هي بل غيره كإجابة ليست وجل عز الله فإجابة
سأل مما أكثر النسان يعطي

الححداعي دعححو ة إجابححة فححي وتعالى سبحانه الله رحمة بيان فوائدها ومن 
أن إذ عليهححا القححدر ة تسححتلز م الجابححة لن الدعو ة إجابة على قدرته وبيان

يجيب أن يمكن ل العاجز
قححوله فححي صححفته في بالواو بالتيان وذلك الله عظمة بيان فوائدها ومن 

.  للتعظيم ولكنها واحد الله لن للجمع ليست قطعا هذه فإن المجيبون
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